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Havarijní plán pracoviště pro uzavřené nakládání s GMO 
 

Ústav imunologie 2.LF UK a FN Motol 
 
 

  Informace o právnické osobě 

Fakultní nemocnice v Motole 
právní forma: Příspěvková organizace 
Sídlo: V úvalu 84, 150 06 Praha 5  

 

Popis havárie 

Na pracovišti se nakládá s GMO druhé kategorie rizika podle přílohy č. 3 k zákonu č. 
78/2004 Sb. 
V prostorách nakládání s GMO může dojít k následujícím událostem, které by při úniku 
GMO mohly způsobit bezprostřední nebo následné ohrožení zdraví nebo ŽP: 

1. při rozlití většího objemu mikrobiální kultury, obsahující plazmidovou DNA, 

2. rozbití nádoby obsahující GMO způsobem, který vede k bezprostřednímu zasažení 
okolí nebo rozbití skleněné či jiné kultivační nádoby s kulturami in vitro, obsahující 
transgenní bakterie nebo tkáňové kultury (největší nebezpečí hrozí při tvorbě 
aerosolu), 

3. požár, výbuch, nebo jiná mimořádná událost, která může narušit uzavřenost 
prostoru (plyn není na patře zaveden, takže výbuch plynu je vyloučen) 

4. dále může dojít v případě hrubé nedbalosti k úniku GMO do kanalizace při rozbití 
nádoby nad výlevkou nebo ve výlevce (tento způsob manipulace s GMO zakazuje 
provozní řád pracoviště). 

Přehled možných následků havárie 

V případě rozbití nádoby obsahující GMO (bakterie nebo buněčné linie) je ohrožena 
především  osoba,  která  s GMO  nakládá,  a  osoby  v bezprostředním  okolí,  zejména 
v případě, že se tvoří aerosol. V době, kdy neprobíhá nakládání s GMO, mohou být tyto 
uvolněny pouze v případě destrukce mrazicího boxu umístěného v místnosti 30747 např. 
požárem nebo výbuchem. V případě požáru nebo výbuchu v době, kdy probíhá 
nakládání s GMO, mohou být GMO uvolněny po destrukci nádob nebo kultivačních 
misek. Lze předpokládat, že v případě běžného požáru by v průběhu tohoto požáru došlo 
k usmrcení GMO, se kterými je v laboratoři nakládáno. V případě, že by přesto došlo 
např. výplachem vodou nebo tlakovou vlnou při výbuchu k rozšíření GMO mimo uzavřený 
prostor, hrozí vzhledem k charakteru GMO (viz hodnocení rizika) menší následky na 
zdraví než při uvolnění geneticky nemodifikovaného rodičovského kmene. Při úniku GMO 
do kanalizace s největší pravděpodobností nehrozí žádné následky pro zdraví lidí, zvířat 
nebo ŽP, protože objem kultur, se kterými se pracuje, je při smísení s dalšími odpadními 
vodami na ČOV FN Motol mimořádně malý a v komplexním ekosystému odpadních vod 
působí na druh GMO,kterým je v laboratoři nakládáno, vysoký selekční tlak. 
Následky havárie na zdraví lidí hrozí především při vdechnutí aerosolu, obsahujícího 
větší množství GMO,především u lidí s oslabeným imunitním systémem nebo chronickým 
plicním procesem, usnadňujícím usídlení mikroorganismu. Protože používané GMO jsou 
deleční kmeny, budou v přirozené kompetici v ŽP postupně vytlačeny divokými kmeny. 
Proti těmto následkům se lze bezprostředně bránit zákazem vstupu do prostoru, který 
mohl být kontaminován GMO, a jeho asanací desinfekčními prostředky, příp. sterilizací 
germicidním aerosolem podle bodu 10. Následky lze zjišťovat detekčními postupy, 
uvedenými v bodě 9. 
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Postupy ke zneškodnění GMO a dekontaminaci 

V případě kontaminace nebo podezření na kontaminaci GMO jsou tyto likvidovány takto: 

• Uniklá tekutina je překryta buničitou vatou v množství dostatečném pro úplné 
nasáknutí do vaty, vata je v rukavicích sebrána, zbytky tekutiny setřeny dosucha 
další buničitou vatou a vata je uložena do pytle pro infekční odpad, pytel je 
uzavřen a odložen na určené místo. 

• Potřísněné  místo  je  v případě  malého  rozsahu  postříkáno  70%  etanolem 
z rozprašovače, znovu setřeno vatou, ta je opět uložena do infekčního odpadu a 
místo  je  znovu  postříkáno  a  ponecháno  působení  etanolu  do  vyschnutí. 
V případě většího rozsahu je použit desinfekční prostředek s delší  účinností 
(např. SAVO, chloramin, Incidur) a ošetření je provedeno nejméně 3× vždy s 10 
min. prodlevou po působení předchozí aplikace. 

• Po poslední aplikaci dezinfekce je zahájeno rozprašování aerosolu BactinylPur 
do celé místnosti. Tento prostředek zajistí úplnou sterilizaci prostředí. 

Metody pro izolaci prostor 

Do provedení dekontaminace, která je ukončena až po sterilizaci germicidním aerosolem, 
je prostor v přiměřeném rozsahu uzavřen. V případě podezření na šíření mimo laboratoř 
v rámci ústavu jsou uzavřena okna (nelze otevřít zvenčí) a uzamčeny vstupní dveře. 
V případě mimořádně rozsáhlé havárie jsou přiměřené metody izolace použity pro 
chodbu 3. parta budovy nebo pro celou budovu. Účinnost izolace lze kontrolovat detekcí 
přítomnosti GMO mimo uzavřený prostor metodami podle bodu 9. 

 Postupy na ochranu zdraví 

Vzhledem k tomu, že z hodnocení rizika vyplývá nižší nebezpečnost GMO ve srovnání 
s rodičovským kmenem, nejsou zaváděny žádné zvláštní postupy specifické pro případ 
uvolnění GMO. Ochranné postupy odpovídají obecným postupům na ochranu zdraví lidí 
v případě havárie při práci s infekčními organismy. Nejsou zaváděny žádné zvláštní 
postupy na ochranu zvířat (nevyskytují se na pracovišti), životního prostředí a biologické 
rozmanitosti (vliv na ně je podle hodnocení rizika zanedbatelný a přechodný). Na 
pracovišti je v případě havárie nutné obecně dodržet tyto postupy: 

• Podniknout kroky, kterými lze zastavit nebo omezit šíření  havárie,  zejména 
pokud vzniká nebo může vznikat aerosol osahující GMO, učinit opatření potřebná k 
zamezení jeho vzniku (zejména vypnout přívod elektřiny k přístrojům, které mohou být při 
destrukci zdrojem vzniku aerosolu, např. centrifugy), není-li to možné, uzavřít prostor, ve 
kterém aerosol vzniká, zabránit průvanu a vstupu jiných osob. 

• Pokud je nutné vstoupit do prostoru, ve kterém mohl aerosol vznikat nebo kde 
vzniká, pak je-li to možné až po uplynutí 2 hod. od uzavření prostoru a použít co 
nejúplnější svrchní ochranný oděv, rukavice a roušku, příp. respirátor. 

• Při asanaci povrchů a prostoru se přiměřeně chránit před negativními účinky   
používaných prostředků (inhalace aktivního chlóru z chloraminu resp. z přípravku 
SAVO, aplikace germicidního aerosolu). 

• Po provedení asanace a po odchodu z prostoru zasaženého havárií, odložit 
veškeré oděvy do kontejneru pro sterilizaci autoklávováním a důkladně se 
osprchovat s použitím desinfekčního mýdla. 
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 Postup monitoringu prostor po asanaci 

Osoba zodpovědná za likvidaci havárie zajistí odběr nejméně 5 vzorků z různých míst 
asanovaných prostor pro zjištění přítomnosti GMO v těchto vzorcích způsobem podle 
bodu 9. Pokud nejsou GMO ve vzorcích zjištěny, je asanace považována za úspěšnou. 

Obce a osoby, kterým je havarijní plán předkládán 

Městská část Praha 5,Nám. 14. října č. 4, 15022 Praha 5 (tel.: 234 378 111), 
podatelna:Štefánikova 13,15. 

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, HS7 - Jinonická 1220, Praha 5 – Smíchov (tel.: 
251 171 280) 
Magistrát hl. m. Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 (tel.: 236 001 111) 

Správní úřady a způsob jejich vyrozumění 

V zhledem  k tomu,  že  při  havárii  může  nastat  především  ohrožení  zdraví  lidí  a 
v omezeném a dočasném rozsahu omezení biodiverzity, budou o havárii níže uvedenými 
formami do 24 hod. vyrozuměny následující správní úřady: 

Ministerstvo životního prostředí 

• poštou – Ministerstvo ŽP, Odbor environmentálních rizik, Odd.- sekretariát České 
komise pro nakládání s GMO a produkty, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

• telefonicky – Ing. Zuzana Doubková (vedoucí Odd. - sekretariátu České komise 
pro nakládání s GMO a produkty), tel. 267122922, fax 267126922 

• elektronickou poštou – zuzana_doubkova@env.cz (vedoucí Odd. - sekretariátu 
České komise pro nakládání s GMO a produkty), posta@env.cz (podatelna 
Ministerstva ŽP) 

Ministerstvo zdravotnictví 

• poštou – Ministerstvo zdravotnictví, Odbor bezpečnosti a krizového řízení, 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 

• telefonicky – Odbor bezpečnosti a krizového řízení, tel. 224972155 
• elektronickou poštou – obr@mzcr.cz (Odbor bezpečnosti a krizového řízení), 

mzcr@mzcr.cz (obecná adresa MZ ČR) 

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) 

• poštou – Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267, 190 00 Praha 9 
• telefonicky – 283 891 564 
• elektronickou poštou – public@cizp.cz 

Oblastní inspektorát ČIŽP ‚ Praha 

• poštou – Oblastní inspektorát ČIŽP, Dělnická 12, 170 10 Praha 7 
• telefonicky – 266 793 330 
• elektronickou poštou –public@ph.cizp.cz 

V případě, že havárie může ohrozit občany, jsou informováni prostřednictvím Odboru 
krizového řízeníMagistrátu hl. m. Prahy, odd. ochrany obyvatelstva, Platnéřská 19/111, 
11000 Praha 1, 
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Součástí vyrozumění jsou především informace o tom, jaký GMO unikl, množství, místo a 
následky – rizika pro zdraví člověka a zvířat, životní prostředí a biologickou rozmanitost a 
způsob jejich odstranění. 

 
 


